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Do wszvstkich uczestników przetargu

Znak s p rawy : DT iZP l 200 l 8 /2020

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D
Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap
5+956, gm. Oborniki Śląskie."

na odcinku uraz
II od km 1+650 do km

wviaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

W związku z treścią § 5 ust. 11 projektu umowy, czy wykonawca ma obowiązek sporządzić
projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź nr l:
Par, 5 ust.1 1

-lal<, rwkollawca ma clbowiązek plzygotor.ł,ania i uzgodnienia róu,niez plojeltttl tymczasclwej
organizacji ruchu, na własny koszt i ryzyko.

Pytanie nr 2
W związku z treścią § 18 ust. 3 projektu umowy, azy zamawiający zmieni termin realizacji

przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych?

Odpowiedźnr 2:
Par. ]8 ust. 3

W przypadkLi robót zanrienn.vclr ccl clcl zasacly nie będzic dokonatra zmlrana tenninu wykonania
robot. clryba zę z obieI<tyrvnych pr?,,:iczryll dot_vczącyclr technologii rłykonalria_ robot zanrienn_vclr
do.idzie do lvpł),vu tych r:obót na lvstrzynlanie/opóznienie rvl,konania robot podstaworvyclr
(przeclrlriotu ltmorłry) i o ile 1yykonalvca nic bgclzie r.vykonyrval ze zwłoką robót zamiennyclr.



W przypadku robót dodatkowych co do zasady nie będzie dokonana znliana terminu wykonania
robót, chyba ż,ę z obięktywnych prT,yczyn dotyczących technologii wykonania robcit dodatkowyclr
dojclzie do wpływu tych robót na wstrzymanielopoźttienie wykonania robot podstawowych
(przeclmiotu umowy) i o ile wl,konawca nie będzie wykonywŃ ze zńakąrobót dodatkowych.

wviaśnienie nr 2

Ętanie nr l,

t. Zgodnie z rozdziałem XV SIWZ oryginał dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż

pieniądz należy złożyc w oryginale do oferty. W związku z zaistniałą sytuacją

epidemiologiczną firmy ubezpieczeniowe pracują zdalnie, co wyklucza uzyskanie

podpisanego orygi nału gwara ncji u bezpieczeniowej w formie papierowej.

W związku z powyższym wnosimy o możliwość złożenia przez Wykonawcę oryginału

gwarancji wadialnej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

Towarzystwo Ubezpieczeniowe i wysłanie na email (drogi@powiat.trzebnica.pl ) przed

upływem terminu składania ofert z jednoczesnym dołączeniem do oferty wydruku wersji

elektronicznej gwarancji wadialnej i opatrzonego ,,za zgodność z oryginałem" przez

Wykonawcę.

Odpowiedźnr lz
Zamawiający odmawia zgody na dokonanje zmiany, Przesłanie dokumentu gwarancji może byĆ dokonane przez

pocztę/kuriera, wobec czego nie zachodzą przeszkody w uzyskaniu dokumentu w formie pisemnej.

Z poważaniem

Trz§błtr§y


